
Юридична адреса: м. Одеса,  
вул. Мечникова, 132 

ЄМК ДП „Одеський науково-
дослідний інститут 
телевізійної техніки” 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Одеський 
науково-дослідний інститут телевізійної техніки”.  
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 72.19 Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 
2021: 2189 тис. грн., у тому числі експортної -  1649 тис. грн.  
Основна номенклатура продукції:  
 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук; 
 виробництво обладнання зв’язку;  
 виробництво електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування та відтворення звуку й зображення;  
 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устаткування. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): до складу об’єкта приватизації 
входять 34 одиниці нерухомого майна, розташованих за адресою:  
м. Одеса, вул. Мечникова, 132, в т.ч.: 
 20 зареєстрованих одиниць будівель та споруд  (інженерно-

лабораторний корпус, енергоблок, КПП №6, РСУ № 11, складський 
комплекс № 12, прохідна № 14, склади, майстерні, малярка, 
компресорна, столярка, бокси, вбиральня, насосна ливнева 
каналізація, насосна станція, електрогазозварювальна тощо) 
загальною площею 11853,8 кв.м.; 

 пожежний резервуар місткістю 400 куб. м.; 
 13 одниць інфраструктурних об’єктів та мереж (зовнішні 

електромережі, внутрішньо-площові кабельні мережі, внутрішні та 
зовнішні телефоні мережі, внутрішньо-площові мережі 
водопостачання та каналізації, зовнішнє освітлення, зовнішньо-
площові мережі телефонів, внутрішньо-площові слабострумні 
мережі, внутрішньо-площові мережі ВК, огорожа № 1-6, мостіння 
загальною площею 1030 кв. м.). 

Форма власності: державна. 
Власник: Держава в особі Міністерства промислової політики  України 
Інформація про об’єкти, що не підлягають приватизації на балансі 
підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а 
саме:  
 захисна споруда цивільного захисту «Сховище (протирадіаційне 

укриття) №56290» загальною площею 580,0 кв.м., розташована у 
підвалі інженерно-лабораторного корпусу (літ. АА1А2) за адресою: 
м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. 

До складу об’єкта приватизації входить транспортний засіб – 
автомобіль Daewoo Lanos, 2002 року випуску.  
Земельні ділянки  під об’єктами нерухомості окремо не виділялись.  
Станом на 30.09.2021 частина майна підприємства загальною площею  
121,62 кв. м. передано в оренду відповідно до 5 наявних договорів 
оренди.  

Загальна площа земельних 
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Кількість працівників  

(на  30.09.2021 р.) 

8 

ЄДРПОУ: 13884845 

25.11.2021 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане 
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

Загальні характеристики 



Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станом на 30.09.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість – 4084,0 тис. грн.  
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 за товари, роботи, послуги – 237,0 тис. грн.; 
 за розрахунками з бюджетом – 3334,0 тис. грн.; 
 за розрахунками зі страхування – 403,0 тис. грн.; 
 по заробітній платі – 1406,0 тис. грн.; 
 із внутрішніх розрахунків – 61,0 тис. грн.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються. 
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань. 

https://bit.ly/3oTsT2m 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

№ 
п/п Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 9 місяців 

2021 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 6074,0 5947,0 3580,0 36642,0 

1.1 Основні засоби 4277,0 4198,0 3353,0 36574,0 
1.2 Оборотні активи 1797,0 1749,0 227,0 68,0 
2. Пасиви 6074,0 5947,0 3580,0 36642,0 
3. Доходи всього, в тому числі: 848,0 818,0 377,0 146,0 

3.1 Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 308,0 818,0 377,0 146,0 

4. Витрати всього, в тому числі: -1449,0 -1479,0 - 4902,0 -1508,0 

4.1 Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) -242,0 -1201,0 -864,0 -122,0 

4.2 Адміністративні витрати -1200,0 -275,0 -1187,0 -576,0 
4.4 Інші операційні витрати -7,0 -3,0 -2722,0 -810,0 
4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -601,0 -661,0 -4525,0 -1362,0 

 недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за 
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40  та 
статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати 
переходу права власності на об’єкт приватизації;  

 погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права 
власності на єдиний майновий комплекс, протягом 30 днів від дати переходу 
права власності на об’єкт приватизації; 

 відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту покупець зобов`язаний 
забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до 
використання за призначенням за рахунок власних коштів протягом року. 
 

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018 р. 848 308 

2019 р. 818 818 

2020 р. 377 377 

Станом на 30.09.2021 146 146 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 
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